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نشر هوپا با همکاری آژانس ادبی کیا در چهارچوب قانون 
بین المللی حق انحصاری نشر اثر)Copyright( امتیاز انتشار 
با بستن  این کتاب را در سراسر دنیا  فارسی  ترجمه ی 

قرارداد از ناشرآن،Scholastic، خریداری کرده است.
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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟
الیوت  ربکا  کتاب،  نویسنده ی  از  »نشر هوپا«  یعنی 
و ناشر آن، اسکولاستیک، برای چاپ این کتاب به 
زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا اجازه گرفته 
و بابت انتشارش، سهم نویسنده، یعنی صاحب واقعی 

کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی 
 در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت 

ربکا الیوت این کار را  کرده است.
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1
سالم! سالم! سالم!

یکشنبه

سالم دفترچه!
منم! اِوا بال ُقلُنبه! دلت برای من تنگ شده بود؟ 

نمی دانی این هفته ای که می آید، چه هفته ی هیجان انگیزی 
ا ست! 
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من عاشق این ها هستم:

کلوچه های مامان بزرگ، بِرتا ُجغدی

کلمه ی حباب

پس انداز سکه های ماه ُدالر1

جوک های خنده دار

سنجاب ها

خنده های نی نی مو

کمک کردن به دیگران

برنده شدن در مسابقه ی 
پَرپَربال1 

1. پَرپَربال ورزشی گروهی است که جغدها با توپ و بال های پَرپَری شان انجام می دهند.1. هر سرزمینی واحِد پول مخصوص به خودش را دارد. واحِد پول سرزمین درختی هم ماه ُدالر است.
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من عاشق این ها نیستم:

پنیِر بوگندو

ابرهای بارانی

گریه های نی نی مو

تمیز کردن اتاقم

ُشستن بال هایم قبل از غذا

کلمه ی خاکستری

خورشت حلزوِن مامان

بازنده شــدن در 
مسابقه ی پَرپَربال




